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• Bir Daha Dene 
• Cesur Yürek 
• TÜ�K Enflasyon Sepeti Güncellemesini Gelecek Hafta Açıklayacak  

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Geli�mekte olan ülkelerin para politikalarında sıkıla�maya gidebilecekleri 
beklentileri piyasalardaki satı� baskısının genele yayılmasına neden oldu. Bu 
arada geli�mi� ülke endekslerinin daha iyi performans sergiledi�ini 
görüyoruz. �MKB 100 endeksi Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 
günü %1,77 de�er kaybıyla 65.288 düzeyinde kapadı. TL’nin de�er kaybı 
özellikle banka hisselerinde satı�ların artmasına ve �MKB bankalar 
endeksinin %3 de�er kaybetmesine yol açtı. Bugün, munzam kar�ılıklara 
ili�kin belirsizli�in devam etmesi piyasada olumsuz havanın da sürmesine 
neden olabilir. Yurtiçindeki piyasaların kapanmasının ardından küresel 
piyasalarda bir miktar toparlanma görülmekte ancak bu belirsizlik ortamı 
nedeniyle hisse senetleri piyasasında satı�lar devam edebilir. �MKB’de ilk 
destek 64.700 düzeyinde. Ancak satı� baskısı piyasayı daha a�a�ı çekebilir. 
Tahvil ve bono piyasası güne 5 baz puan yükseli�le %7.55 düzeyinde 
ba�ladı. Dolar kuru 1.58 TL düzeylerinde i�lem görüyor. 

Haberler & Makro Ekonomi 

• Akaryakıt da�ıtım �irketleri kar marjlarını dü�ürmeye ba�ladı 
• Merkez Bankası politika faiz oranını 25 baz puan dü�ürürken özelikle 

bankaların kısa vadeli yükümlülüklerinde munzam kar�ılıklarda artı�ın 
devam edece�ine i�aret etti.  

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Koza Altın beklenilen rezerv/kaynak verilerini açıkladı  � KOZAL TI:

Global Yatırım Holding Energaz’daki payını arttırıyor. � GLYHO TI:

Piyasalarda Bugün
21 Ocak 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Teknik ekip. 0.2% Yarı iletkenler -2.0%
Ta�ımacılık -0.5% Perakende -1.9%
GYO -0.8% Enerji -1.8%
Sa�lık -1.0% Finansal -1.7%
Telekom -1.2% �laç&Biotek. -1.6%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
KRDMD 6% DOAS -6%
TSPOR 5% TTRAK -5%
NETAS 4% TEKTU -5%
TSKB 2% ISFIN -5%
KONYA 2% HALKB -4%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
ISCTR 5.06 -2.69% 408
GARAN 7.42 -2.37% 300
KRDMD 0.93 5.68% 168
VAKBN 3.82 -4.26% 150
HALKB 11.90 -4.42% 129

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 
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MSCI GOÜ Türkiye End.USD MSCI GOÜ Endeksi

Piyasa Rakamları Kapanı� 1 Gün � 1Ay �
IMKB-100, TL 65,288 -1.8% 2.8%

��lem Hacmi TL mn 3,729 1% 30%
MSCI EM Endeksi 1143 -1.6% 2.9%

TRLIBOR, 3 Ay% 6.84 -0.6 baz -40.6 baz
Gösterge Tahvil 7.56 6.0 baz 17 baz
Eurobond -2030 5.80 4.4 baz 19.5 baz

US$/TRY 1.5608 1.39% 0.5%
EUR/TRY 2.1043 1.48% 1.5%
IMKB 2010T F/K 12.16
IMKB 2011T F/K 11.03

Yurtiçi Ajanda
24/01/2011 Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı-

Ocak

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
21/01/2011 BRZ:Toplanan Vergiler 66797M
 JPN:Süpermarket Satı� ları (YoY) %  -0.50
 JPN:Tüm Sanayi Faaliyetleri Endeksi 0.20 -0.20
 FRN:Yöneticilerin Sahip Oldu�u 8
 FRN:Üretim Görünüm Göstergesi 10
 ALM:IFO-��  �klimi 109.9 109.9
 ALM:IFO-Durum De�erlendirmesi 113.2 112.9
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Haberler & Makro Ekonomi 

Bir Daha Dene 
 
Merkez Bankası (MB) 2011’in ikinci beklenti anketini açıkladı. Genel resim MB’nin yarattı�ı belirsizli�in devam etti�ine i�aret 
ediyor. Anketin genelinde enflasyon beklentileri yukarı gelirken büyüme beklentilerinin sabit kaldı�ını görüyoruz. 
 
Yıl sonu enflasyon beklentileri %6,56 seviyesinden %6,61 seviyesine yükseldi (mod ise %6,5 seviyesinden %7 seviyesine 
yükseldi). Böylece beklentiler ile hedef arasındaki açı�ı gösteren kredibilite açı�ı 2011 yılı için 1,1 puan seviyesinde 
bulunuyor. Öte yandan 12 aylık TÜFE beklentileri %6,42 seviyesinden sınırlı bir artı� kaydederek %6,55 seviyesine yükseldi 
(mod ise %5 seviyesinde sabit). 24 aylık TÜFE beklentileri ise %6,12 seviyesinden %6,17 seviyesine yükseldi (mod ise %6 
seviyesinde sabit). MB’nin enflasyonun hedefle uyumlu bir patika izleyece�ine dair sözlerinin beklentilere yansımadı�ını 
görüyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Son iki anket dönemi uygun ortalamalarının ortalaması  
 
Risk göstergeleri cephesinde ise bir önceki anket dönemindeki görülen sınırlı yükseli� durdu. Halen ortalama medyanlarının 
altındaki seyirlerini sürdüren risk göstergelerinin mevcut seviyelerini sürdürülebilirlik adına olumlu buluyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentilerinin %5 seviyesinde sabit oldu�u görülüyor. 2012 için ise aynı rakam %4,9 
seviyesinde sabit (mod ise %5 seviyesinde sabit). 
 
 
Katılımcıların beklenti anketini MB’nin son faiz kararını görmeden cevapladıklarını hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla 8 
�ubat’ta açıklanacak olan �ubat ayı ilk beklenti anketinde görece�imiz beklentiler, faiz indirim kararını takiben yeniden 
�ekillenecektir. Katılımcıların 2011 ikinci çeyre�ine ve 2011 ikinci yarısına dair faiz arttırım beklentileri arasında bir çeli�ki 
mevcut. Dolayısıyla katılımcıların “kafası karı�ık” yapısı, beklenti anketi sonuçlarının güvenilirli�ini sorgulamamız gerekti�ine 
i�aret ediyor. Bu nedenle anlamlı bir yorumda bulunmadan önce bir sonraki beklenti anketini beklemekte fayda var. 
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Haberler & Makro Ekonomi 

Önümüzdeki dönemde yıllık TÜFE gerçekle�melerinin a�a�ı gelmesiyle enflasyon beklentilerinde gerileme bekliyoruz. MB’nin 
yeni politika olu�umu ve bunun ı�ı�ında savundu�u dü�ük faiz senaryosunun da etkisiyle, beklentilerdeki a�a�ı yönlü seyir 
desteklenecektir. Ancak 2011’in ilk çeyre�inden itibaren ankette enflasyon cephesinde endi�elerin arttı�ını görmeyi 
bekliyoruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜ�K Enflasyon Sepeti Güncellemesini Gelecek Hafta Açıklayacak  
 
Ak�am gazetesinde çıkan bir habere göre enflasyon sepeti güncellenmeleri gelecek hafta açıklanacak. TÜ�K hanehalkı 
tüketim harcamaları ara�tırmasına dayanarak güncelledi�i alt grupların a�ırlıklarını ve enflasyon sepetindeki ürünleri 
açıklayacak. Beklentimiz de�i�ikliklerin sınırlı olaca�ı yönünde.   

Akaryakıt da�ıtım �irketleri kar marjlarını dü�ürmeye ba�ladı 
 
Gazetelerde çıkan habere göre, Opet 31 Ocak itibariyle sona erecek olan akaryakıt satı�larındaki promosyon kampanyaları 
ile mü�terilerine sa�ladı�ı faydayı fiyata yansıtarak devam etme kararı aldı�ını bildirdi. Buna ba�lı olarak Opet 1 �ubat’tan 
itibaren geçerli olacak �ekilde kar marjını %12 oranında azaltaca�ını açıkladı. Böylece Opet’in kar marjı 25 dolar cent/lt’den 
22 dolar cent/lt seviyelerine dü�ecek. Shell & Turcas Petrol’de, Ocak ayında �irket da�ıtım marjını dü�ürerek fiyatlarında a�a-
�ı do�ru bir ayarlama yaptı�ını hatırlattı. Hatırlatmak gerekirse EPDK akaryakıt da�ıtım �irketlerinin promosyon kampanyala-
rını kaldırarak fiyatlarını dü�ürebileceklerini belirtmi�ti. Haberin olumsuz etkisinin akaryakıt da�ıtım �irketleri (Turcas 
(TRCAS.TI), Petrol Ofisi (PTOFS.TI) ve Opet (TUPRS.TI)) üzerinde sınırlı olaca�ını bekliyoruz. Biz �u an bir litre benzin için 
ortalama 23 dolar cent da�ıtım marjı hesaplıyoruz ve 2011 yılı için ise da�ıtım marjının 22.7 dolar cent civarında olmasını 
bekliyoruz.  
 
Merkez Bankası politika faiz oranını 25 baz puan dü�ürürken özelikle bankaların kısa vadeli yükümlülüklerinde mun-
zam kar�ılıklarda artı�ın devam edece�ine i�aret etti. MB’nin munzam kar�ılıklarda ne kadar bir artırıma gidece�i henüz 
açıklanmadı. Biz de�erlemelerimizde TL cinsi kısa vadeli yükümlülüklerde munzam kar�ılık oranının 400 baz puan daha arta-
rak %12 düzeyine ula�aca�ını öngörüyoruz. MB’nin 15 �ubat’ta düzenleyece�i para politikası kurulu toplantısında 25 baz 
puan daha faiz indirimine gidebilece�i ihtimalini güçlü görüyoruz. Ayrıca 25 Ocak’ta yayınlanacak olan Enflasyon Raporu 
Banka’nın enflasyona ili�kin görü�lerini daha net olarak açıklayacak. �u ana kadar MB, politika faizini toplamda 75 baz puan 
indirdi. Munzam kar�ılıklarda 100 baz puan artı�ın bankaların maliyetlerinde 10-15 baz puan gibi bir artı�a neden oldu�unu 
hesaplıyoruz. Bu nedenle 400 baz puan munzam kar�ılık artı�ı öngörümüzü muhtemelen yıkarı yönde revize etmemiz gere-
kecek. Ayrıca hem TL hem de YP cinsi yükümlülüklerde karma bir munzam artı� politikası da olası. Dün MB’nin bahsetti�i 
tedbirleri bir an önce açıklamasını bekliyoruz zira herhangi bir gecikme belirsizli�i ve dolayısıyla piyasanın negatif tepkisini 
artıracaktır. 

Sektörel Haberler 

�
Merkez Bankası Beklenti Anketi Sonuçları 

  Ocak 1. Yarı Ocak 2. Yarı 
TÜFE (Aylık) 0,59 0,62 
Yıl sonu TÜFE 6,56 6,61 
TÜFE (Gelecek 12 Ay) 6,42 6,55 
TÜFE (Gelecek 24 Ay) 6,12 6,17 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (ay sonu) 6,29 6,50 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 3 ay) 6,08 6,31 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 12 ay) 7,07 6,50 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 24 ay) - 7,64 
Dolar Kuru (Yıl Sonu) 1,550 1,550 
Dolar Kuru (gelecek 12 ay) 1,550 1,570 
Cari açık (yıl sonu) -46.938 -48.413 
Cari açık (gelecek 12 ay) - -49.540 
GSYH Büyüme Oranı (2011) 5,0 5,0 
GSYH Büyüme Oranı (2012) 4,9 4,9 
* Rakamlar uygun ortalama beklentilerdir  

  �
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Haberler & Makro Ekonomi 

Cesur Yürek 

Dün gerçekle�tirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Merkez Bankası (MB) politika faiz oranlarını %6,5’dan %
6,25’e dü�ürdü. Son dönemde, içinde bizim de oldu�umuz artan sayıda kurum faizlerin sabit kalmasını bekliyordu. Bu 
nedenle, kararın içerisinde belli bir sürpriz etkisi de var.  

�ktisadi faaliyet konusunda MB’nin genel görü�ü de�i�memi� gibi görünüyor. Bir sonraki Enflasyon Raporu içerisinde, 
büyüme resmine ili�kin de�i�ikliklerin sınırlı olaca�ının i�aretleri �imdiden veriliyor. �ç talepteki canlılı�a kar�ılık, dı� talepte 
devam eden zayıflı�a i�aret eden MB, fiyat dinamikleri üzerinde talep yönlü bir baskı öngörmüyor. Bu noktada MB’ye 
katılmıyoruz. 

Önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun ciddi �ekilde gerileyece�ini uzun zamandır söylüyorduk. MB kısa vadede oyun planını 
bu resim üzerine kurmu� görünüyor. �leti�im stratejisinin bir parçası olarak Ocak ayında beklenen enflasyon gerilemesine 
atıfta bulunulması, MB’nin beklentilere verdi�i önemi gösteriyor.  

�kinci çeyrekten itibaren dalgalı bir seyir izlemesi beklenen yıllık enflasyonun sene sonunda hedefle uyumlu olmasını 
bekleyen MB, yakın zamanda yükseli�e geçecek çekirdek enflasyon göstergelerinden bu ay da bahsetmiyor. 

Bir önceki ay alınan politika kararların kredi arzı üzerindeki “sıkıla�tırıcı” etkisinin önümüzdeki günlerde görülece�ini 
söyleyen MB, dünkü faiz indirimini de zorunlu kar�ılıklarda alınacak yeni önlemlerle destekleyece�inin sinyallerini veriyor. 
Kısa vadeli yükümlülüklerde zorunlu kar�ılıklarda ilave artı�ın yapılaca�ı belirtilirken, yükümlülüklerin ne oldu�u konusunda 
net bir bilgi verilmiyor. 

MB, fiyat istikrarının tesisi için finansal istikrara artan �ekilde önem verdi�i yeni politika duru�unun en uygun seçenek 
oldu�unu dü�ünmeye devam ediyor. Alınan kararların net etkisinin “sıkıla�tırıcı” oldu�u yönünde yapılan vurgu, MB’nin 
mevcut duru�unu bir süre daha koruyaca�ına i�aret ediyor. 

Önümüzdeki günlere ili�kin politika duru�unu, 25 Ocak’ta yayınlanacak olan Enflasyon Raporu kısmen netle�tirecektir. Atılan 
adımları olumlu bulmakla birlikte, bazı risklere i�aret etmekte fayda oldu�unu dü�ünüyoruz. 

1-Alınan dengeleyici tedbilerin ba�arısının, MB’nin do�rudan kontrolünde olmayan kredi kanallarının tepkisine ba�lı olması 
riski arttırıyor 

2-Artan emtia fiyatlarına ek olarak TL’deki de�er kaybı ve kuvvetli iç talep, enflasyon konusunda MB’den daha temkinli 
duru�umuzu destekliyor 

Mevcut politika duru�u TL’nin kısa vadede zayıflamasına neden olacak ve yabancı yatırımcıların özellikle bono piyasasına 
ilgisini azaltacaktır. Ancak konunun MB’nin politikalarının “güvenilirli�i” açısından ele alınmasını do�ru bulmuyoruz.  

MB’nin elinde her türlü para politikası aracı mevcut. Gerekli görüldü�ü takdirde tedbirlerin ölçüsü ya da yönü 
de�i�tirilebilecektir. �ubat ayında ölçülü bir faiz indirimi daha olası olsa da, bundan sonrasında indirim senaryosunun rafa 
kaldırılmasını bekliyoruz. Yılın ikinci çeyre�inden itibaren MB’nin fiyat istikrarına yaptı�ı vurgu artacaktır. Enflasyon 
konusundaki endi�elerimiz nedeniyle, MB’nin faiz arttırımlarına yılın ikinci yarısında ba�layaca�ını dü�ünmeye devam 
ediyoruz. �ndirimlerin ölçüsünün artması, sıkıla�manın ölçüsünü de arttırabilir.  
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�irket Haberleri 

Koza Altın beklenilen rezerv/kaynak verilerini açıkladı. Uluslararası SRK 
Consulting �irketinin hazırladı�ı rapora gore, Koza Altın 2009 sonu itibariyle 
yapılan ölçümlere gore 8 milyon ons kaynak 1.8 milyon ons rezerv 
rakamlarına sahipti. Son açıklanan rapora gore �irket kaynaklarını 9.9 
milyon onsa yükseltirken rezervini 2.1 milyon onsa çıkardı. Özellikle 
rezervlerin yıllık bazda %38’lik artı�ını olumlu kar�ılıyoruz. Modelimizi yeni 
rezerv/kaynak verileriyle güncelleyece�iz. (Olumlu) 

(GLYHO, Tavsiye Yok)  
 
Global Yatırım Holding Energaz’daki payını arttırıyor. 
 
Global Yatırım Holding’in KAP’ta yapmı� oldu�u duyuruya göre, �irketin 
enerji sektöründe faaliyet gösteren i�tiraki Enerji Yatırım, Energaz’daki 
hisselerini %52.5’tan %99’a çıkarmak için Energaz’ın di�er ortaklarıyla 
anla�maya vardı. �irket, satın alma i�leminin tamamlanması için EPDK ve 
Rekabet Kurulu’na gerekli ba�vuruları yaptı. Satın alım bedeli ise, devirden 
sonra açıklanacak. 
 
Energaz, 9 farklı bölgede do�algaz da�ıtımı ve toptan satı� i�lemlerini 
gerçekle�tiriyor. Hali hazırda �irket, toplam 1milyar m3’lü do�algaz tedariki 
sa�lamakta. De�erleme çalı�mamıza göre, Energaz’ın piyasa de�eri 
265mn ABD$. Global Yatırım, Enerji Yatırım’ın %50 hissesine sahip ve 
satın alma i�leminden sonra Energaz’daki payı %26.2’den %49.5’e 
çıkacak.  

KOZAL TI AL 22% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 20.20 24.60
PD, mn 3,081 3,752
HAO PD, mn 709 863
(x) 2010T 2011T
F/K 13.68 9.50
PD/DD 6.76 4.74
FD/FAVÖK 8.64 6.45
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 10.6 12.1
End.Gör.Perf. % -3.7 -0.9

GLYHO TI Ö.Y   
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 1.14  
PD, mn 257  
HAO PD, mn 195  
(x) 2010T 2011T
F/K   
PD/DD   
FD/FAVÖK   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 15.6 12.7
End.Gör.Perf. % 23.2 9.8

Koza Altın bberki@isyatirim.com.tr

Global Yatırım Holding  
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8.0 % TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

2 3 yr 4 yr 5 yr
1

0.0

0.5

1.0

1.5 Mil TL Gunluk Hacim

FRN Kuponlu Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 217.6mil TL

Döviz Piyasası Verileri
20/01/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5806 -1.92 -2.32
Euro 2.1284 -1.81 -3.12
Euro/Dolar 1.3466 -0.11 -4.89
Sepet 1.8545 -1.86 0.44
Kaynak: Bloomberg

De�i�im (%)

Para Birimleri: Türkiye: TRY, Çek Cum.: CZK, Macaristan:HUF, 
Kazakistan:KZT, Polonya:PLN, Romanya:RON,  Rusya:RUB, 
Ukrayna:UAH, G.Afrika :ZAR, Çin:CNY, Hindistan:INR, Arjantin:ARP, 
Brezilya:BRL 

TRY

CZK

HUF

KZT

PLN

RON
RUB

UAH

ZAR

CNYINR

ARPBRL

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• TL Per�embe günü hem USD hem de EUR kar�ısında de�er kaybı ile 

açıldı. USD/TL güne 1,55 seviyesinin hafif altında ba�larken TL sepet 
1,8180 seviyesinde açıldı. Sabah saatlerinde PPK öncesi yabancı 
yatırımcıların çıkı�ı ile TL kayıplarını arttırdı. PPK’dan çıkan faiz indirimi 
kararı sonrası TL sert �ekilde de�er kaybetti. USD/TL 1,58’in üzerine 
çıkarken TL sepet 1,86 seviyesine kadar yükseldi. ABD açılı�ı sonrası 
USD/TL günü 1,5795 seviyesinde tamamladı.  USD/TL günboyu 1,5490-
1,5843 bandında i�lem gördü. TL günü Çar�amba Türkiye kapanı�ına 
göre USD kar�ısında %2,25, EUR kar�ısında %2,13 ve sepet kar�ısında 
%2,18 de�er kaybı ile tamamladı. 

• PPK’nın sürpriz �ekilde aldı�ı faiz indirim kararı sonrası TL’nin sert bir 
�ekilde de�er kayıplarını arttırdı�ını görüyoruz. USD/TL 1,58 seviyesi 
civarında tutunurken TL sepet de 1,8550’nin üzerinde i�lem görüyor. Kısa 
vadede TL üzerindeki baskı devam edebilir ancak mevcut durumda 
TL’den çıkı� yapılması için erken oldu�unu dü�ünüyoruz. Halihazırda faiz 
indirimi geçen yılın aralık ayında beri fiyatlanmakta oldu�undan TL 
sepetteki de�er kaybının bundan sonra sınırlı kalaca�ını öngörüyoruz. 
USD/TL için güniçi i�lem bandı beklentimiz 1,5650-1,5950.  

 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Dün, beklentiler do�rultusunda, tahvil ve bono piyasası sabah sakin bir 

açılı� yaptı ve piyasada PPK öncesinde "bekle ve gör" tavrı hakimdi. Faiz 
kararı, piyasaları �a�ırtarak, beklenenin aksine geli�ti ve PPK politika 
faizlerini 25 bp dü�ürerek %6,25 seviyesine indirdi. Geli�melerle birlikte 
gösterge kıymetin getirisinde keskin bir dü�ü� gözlendi ve 8 bps azalarak 
%7,27 seviyelerine indi ancak daha sonrasında tekrar yükseli�e geçti ve 
günü 3 bp yukarıda %7,50 seviyesinden kapattı. 15/01/20 vadeli kıymette 
de faiz kararı sonrasında satı� baskısı gözlendi ve günü kayıplarla %9,33 
seviyesinden kapattı.   

• Bu sabah tahvil ve bono piyasasında, TCMB’nin attı�ı son adımların 
yarattı�ı belirsizlikler nedeniyle, negatif bir açılı� bekliyoruz ve TL’de de 
de�er kaybının sürece�ini dü�ünüyoruz. Gösterge kıymette bu sabah 
geçen kotasyonlar 5 bp yukarıda %7,55 bile�ik seviyesinde bulunuyor.  

 

Eurotahvil Piyasası 
• Asya seansında Çin’de açıklanan ekonomik büyümeyi gösteren verilerin 

beklenenden iyi enflasyon rakamlarının da beklentilerin bir miktar 
üzerinde gelmesi Çin’in sıkı maliye politikalarının uygulanmasına hız 
verebilece�i endi�esiyle endekslere satı� getirirken geli�mekte olan ülke 
kredi ve tahvil piyasalarının da negatif seviyelerden dün güne ba�ladı. 
Yunanistan'ın borç yapılandırabilece�i ile ilgili dün çıkan haberler her ne 
kadar sonradan yalanlansa da özellikle Avrupa piyasalarındaki tedirginli�i 
arttırırken WSJ‘da çıkan  �spanya'nın 'caja'lara sermaye deste�i 
verece�ine yönelik haberler �spanya ile ilgili endi�elerin de tekrar 
gündeme gelmesine neden oldu.  Dün Moody’s den ülkenin kredi notunun 
gözden geçirmede oldu�u, son ihaleler ba�arılı geçse bile bunun henüz 
trende dönü�medi�i, 2011 yılı ekonomik büyüme rakamlarının kredi notu 
kararı üzerinde fazla etkili olmayaca�ı yönünde açıklamalar gelen 
Portekiz’in kredi notunun dü�ürülebilece�ine yönelik dedikodularda 
piyasadaki olumsuz havayı destekledi.  

• Türk eurotahvilleri global piyasalardaki seyre paralel güne negatif alanda 
ba�ladı. Avrupa’ya yönelik tedirginliklere ek olarak ö�leden sonra ABD’de 
haftalık istihdam, ikinci el konut satı�ları ve öncü göstergeler verilerini 
beklentiler iyi gelerek ekonomik büyümeye yönelik beklentileri 
desteklemesinin etkisinde  ABD Hazine tahvil getirilerinde gözlemlenen 
yükseli�e paralel USD cinsi tahvillerde satı�lara �ahit olduk. Orta ve uzun 
vadeli USD cinsi tahviller $1,25’a varan de�er kayıplarıla günü 
sonlandırdı. 2030 vadeli gösterge eurotahvil 75centlik satı�la $168,75 
seviyesinden günü sonlandırırken CDS’lerde ya�anan yükseli�ni cash 
piyasadaki satı�lar kadar sert olmadı�ını gördük. gördük. 5 yıl vadeli 
Türkiye CDS’i 1 baz puan geni�leyerek 145/147 seviyesinen i�lem gördü. 
Euro cinsi kıymetlerde satı�lar 25-30 cent ile sınırlı kalırken Türk �irket 
tahvillerinin büyük kısmının günü yatay seviyelerden sonlandırmayı 
ba�ardı�ını gördük. 
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 
yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� 
Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 

En Çok ��lem Görenler 

Hazine Bonoları
TRB200711T14 20/07/11 6 m 12 m 4,292 9 65 97.111 6.00 6.09 -5 16 5.93 7.44 6.85 0.48 0.002 0.45
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 0 6 7.42 7.42 6.69 0.13 0.002 0.12

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 22 m 22 m 7,778 1,332 5,516 87.816 7.72 7.50 3 31 7.04 7.50 7.28 1.73 0.060 1.47

TRT080812T26 08/08/12 19 m 21 m 13,412 425 1,964 89.325 7.72 7.56 6 31 6.88 7.88 7.44 1.49 0.050 1.29
TRT250412T11 25/04/12 15 m 21 m 14,781 218 1,084 91.364 7.50 7.43 10 40 6.70 7.89 7.40 1.22 0.041 1.07

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 9 y 10 y 8,798 477 1,129 108.325 9.12 9.33 17 41 8.41 9.33 8.75 5.71 0.002 6.39
TRT091013T12 09/10/13 2.7 y 3 y 12,082 43 133 100.000 8.00 8.24 10 52 7.40 8.24 7.84 2.39 0.000 2.43

TRT100413T17 10/04/13 2.2 y 3 y 7,903 27 61 104.800 7.63 7.85 22 57 7.18 8.18 7.68 1.96 0.000 2.09

Konv.
PVBP 
* 100

3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay BantDola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

ÖNER�LER�M�Z 

Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Uzun vadeli kıymetlerin di�er 
kıymetlere ve fonlama maliyetlerine göre bulundukları seviyelerin hala 
cazip oldu�unu dü�ünüyoruz, bu nedenle bu kıymetlerde alım 
öneriyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin getirilerinin gerilemesi nedeni ile 
mevduatın kısa vadede kalmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih 
edilmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz. MB’nin 2011’in Mayıs ayında faiz 
artı�larına ba�layaca�ı dü�üncemizi koruyoruz. 

Eurotahvil Piyasası: 

• %7,50 14-Tem-2017 USD (TUT): Likiditesi artmı� olan bu kıymet 
benzer vadelere göre daha cazip getiri sunuyor. Bu nedenle bu 
kıymette alım öneriyoruz. 

• %7,50 7-Kasım-2019 USD (TUT): Önümüzdeki dönemde USD bazlı 
eurotahviller arasında 2017 - 2021 vadeleri arasındaki kıymetlerin daha 
iyi bir performans sergileyece�ini dü�ünüyoruz. 


